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Efter en kort indføring i den overordnede metode og tilgangsvinkel følger det første af bogens to hovedafsnit,
som præsenterer buddhismens livssyn og selvforståelse og giver en religionspsykologisk tolkning af
Buddhalegenden. Det andet hovedafsnit viser, hvordan buddhismen udfolder sig som levet virkelighed i et
konkret land, nemlig Tibet. Her er den vokset sammen med stedets gamle naturreligion og har derved fået en
helt speciel udformning.Buddhismen betragter sig selv som "læren om sindets natur", og forfatteren redegør
derfor også for, hvilken funktion og virkning de enkelte elementer i religionen har i sindet. Som redskab til
dette anvendes bl.a. C.G. Jungs personlighedsopfattelse.
Refleksjon. Aktuelle spørsmål. Her er en enkel og grei versjon. '-I Buddhas lære kan bare menn(munker)
komme til nirvana. nrk. Belæringerne stammer fra den historiske Buddhas tid. 1. Og akkurat som Buddha
var en god mann, er Buddhas morallære en god lære. En buddhist søker ikke etter høyere tilstander eller
absolutte sannheter i en ytre verden, men ønsker å erkjenne sinnets natur og oppleve verden som den er.
'Buddhas lærer gjelder både menn og kvinner. Diamantvejsbuddhismen tilbyder metoder, der fører til lykke
og frihed i sindet. Innhold. Tro (Dharma, Buddhas lære) Klosterlivet. Aktuelle spørsmål. Buddhistisk etikk
er den etiske læren etter Buddha. '-I Buddhas lære kan bare menn(munker) komme til nirvana. Tro (Dharma,
Buddhas lære) Klosterlivet. Til juvelene sies en buddhist å ta sin tilflukt, ved å utsi tre ganger: Jeg tar min
tilflukt til Buddha. Aktuelle spørsmål. Vi skræddersyr din rejse ud fra dine drømme og vores ekspert-erfaring
og garanterer en uforglemmelig og tryg rejse. Diamantvejsbuddhismen tilbyder metoder, der fører til lykke og

frihed i sindet. Til juvelene sies en buddhist å ta sin tilflukt, ved å utsi tre ganger: Jeg tar min tilflukt til
Buddha. 3 at nirvana og samsara tross alt henger sammen.

